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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 
Ο Διμαρχοσ Αρχαίασ Ολυμπίασ, διακθρφςςει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνιςμό άνω των 
ορίων, που αφορά τθν «Προμικεια οχθμάτων και μθχανθμάτων Διμου Αρχαίασ 
Ολυμπίασ» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 350.000,00€ με Φ.Π.Α. (24%) 
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 

Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr. 

Οι ςυμβάςεισ κα ανατεκοφν με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 

προςφοράσ, βάςει  της βέλτιστης σχέση κόστους-ποιότητας. 

Ημερομηνία έναρξησ υποβολήσ προςφορών: 10/11/2021, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 15:00 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ προςφορών: 14/12/2021 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 17:00. 

Προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν από τουσ ςυμμετζχοντεσ για μία ι περιςςότερεσ 
ομάδεσ ι για το ςφνολο των ομάδων όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν υπ. αρικ. 56/2021  
μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν Περιβάλλοντοσ & Πολεοδομίασ. 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ , για ποςό που κα καλφπτει το 2% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 
χωρίσ το ΦΠΑ. 

 

 
ΟΜΑΔΑ 

ΕΙΔΟ ΠΡΟΤΠ/ΜΟ 
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ 2% 

Α Φορτθγό ανατρεπόμενο τριαξονικό με 
υπερκαταςκευι χωματουργικισ καρότςασ 

135.000,00 2.700,00 

Β Προμικεια ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ ςε υπάρχοντα 
μθχανιματα (κορφολογιτισ-κλαδευτικό δζνδρων 
και κάμνων και χορτοκοπτικό μθχάνθμα 
κακαριςμοφ ρείκρων-πεηοδρομίων 

 

26.290,32 

 

525,81 

Γ Όχθμα πλφςθσ κάδων απορριμμάτων 
120.967.74 2.419,35 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 9ΞΙ5ΩΨ5-Π46



 
 
 
 
 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ (ανάδοχοι) απαιτείται 
να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ 
υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε..Η.ΔΗ.. - Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr). 
Πληροφορίεσ ςχετικά με τον διαγωνιςμό δίνονται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από το 
Δθμαρχείο Αρχαίασ Ολυμπίασ - Σμιμα Προμθκειϊν –Αρχαία Ολυμπία  Σ.Κ.27065 ςτο 
τθλζφωνο 2624022549 (εςωτ.106). 
Δημοςίευςη : Η διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτθ διαδικτυακι πφλθ www. promitheus.gov.gr του 
Ε..Η.ΔΗ., ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Αρχαίασ Ολυμπίασ ςτθ διεφκυνςθ (URL) 
http://www.arxaiaolympia.gov.gr, ςτο ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ ΔΗΜΟΙΩΝ 
ΤΜΒΑΕΩΝ (ΚΗΜΔΗ), ενϊ θ περίλθψθ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτθν 
διαδικτυακι εφαρμογι Διαφγεια, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr, ςτο Δθμαρχείο και 
ςτισ εφθμερίδεσ «ΠΑΣΡΙ και ΠΡΩΣΗ». Επίςθσ κα δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τριάντα (30) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ θλεκτρονικϊν προςφορϊν. 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και για όλεσ τισ ομάδεσ ορίηεται ςε εκατό ογδόντα 
θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 
 
                                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ 
 
 
 
 
                                                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟ  ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΤΛΟ 
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